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Izvleček
Konvekcija je kompleksen fizikalni proces, ki ga je z običajnimi merskimi metodami teţko
natančno spremljati. Ta naloga je namenjena merjenju in analizi hitrosti toka tekočine v
kateri poteka konvekcija. Pri poskusih sem z gretjem električnega upornika potopljenega v
valju napolnjenem z vodo povzročila konvekcijo vode. Proces konvekcije sem nato lahko
dinamično spremljala s hitro metodo magnetnoresonančnega slikanja RARE, ki ji je bil
dodan del za označevanje tekočine. Poleg tega pa sem proces konvekcije tudi poskusila
opisati s preprostim analitičnim modelom. V zadnjem delu naloge sem primerjala
eksperimentalne meritve z analitičnim modelom.
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Abstract
Convection is a complex physical process that is difficult to follow by simple experimental
methods. This work is about a new MRI-based method that allows precise measurement of
convection flow in liquids. In the presented experiments convection flow was induced by
heating a small resistor that was immersed in a cylindrical sample filled with water. The
convection process was then dynamically followed by the fast MRI method RARE which
was preceded by the tagging NMR method. In addition to that, a simple mathematical
model was introduced model the convection flow. Finally, experimental results were
compared with the model results.
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Poglavje 1
Uvod
Jedrska magnetna resonanca je fizikalni pojav, pri katerem jedra opazovanega
vzorca, ki je izpostavljen zunanjemu magnetnemu polju, absorbirajo elektromagnetno
valovanje in nato vrnejo signal. Jedrska magnetna resonanca je znanstvenikom fizike in
kemije poznana ţe od leta 1946 [1], danes pa ima aplikacije na številnih področjih, še
posebej pa za kemijsko analizo snovi in v medicinski diagnostiki.
Uporaba jedrske magnetne resonance v medicini temelji na tehniki, pri kateri lahko
prejeti signal uporabimo za izračun slike. Slikanje z magnetno resonanco je neinvazivna
diagnostična metoda, s katero lahko opazujemo notranjost opazovanega vzorca, uporabna
pa je tudi v druge raziskovalne namene, npr. opazovanje poroznosti, strukture hrane,
vpojnost lesa, pretoka tekočin itd [2,3,4,5].
Ena od moţnih metod opazovanja pretoka tekočin uporablja posebno pulzno
zaporedje DANTE [6,7], pri katerem jedra opazovanega vzorca označimo tako, da
konstruiramo mreţo vzbujenih jeder, nato pa opazujemo deformacijo le te. Omenjeno
zaporedje se v medicinski diagnostiki uporablja predvsem za opazovanje delovanja srca [8],
v moji zaključni nalogi pa bom predstavila uporabo zaporedja DANTE pri opazovanju
konvekcije.
Konvekcija je eden od načinov prehajanja toplote, ki vključuje tudi gibanje
tekočine. Nanjo vplivajo številni dejavniki in lahko predstavlja zelo kompleksen problem.
V zaključni nalogi bom opisala osnovni princip jedrske magnetne resonance,
razloţila, kako poteka slikanje z magnetno resonanco, pojasnila zaporedje DANTE, s
katerim slikamo gibanje tekočin, ter opisala osnovne enačbe, ki so aktualne, ko govorimo o
konvekciji. V nadaljevanju bom predstavila eksperiment, ki sem ga izvedla v Laboratoriju
za slikanje z magnetno resonanco na Inštitutu Joţef Štefan. Poleg meritev bom predstavila
tudi preprost analitični izračun ter primerjala dobljene rezultate z napovedmi preprostega
modela konvekcije.
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Poglavje 2
Magnetna resonanca
2.1 Obnašanje jeder v magnetnem polju
Jedro atoma sestavljajo protoni in nevtroni, ki jih skupno imenujemo nukleoni.
Proton ima svojo lastno vrtilno količino, kar v kvantni mehaniki imenujemo spin.
Poenostavljeno lahko na spin jedra gledamo kot na njegovo vrtenje, pri tem pa se vrti tudi
naboj v njem. Gibanje vodikovega jedra (protona) bi lahko opisali kot kroţenje okoli osi
jedra, ker pa nosi pozitivni naboj, je njegovo gibanje električni tok, ki tvori zanko in s tem
magnetni dipolni moment vodikovega jedra. Spin protona ima vrednost ½ , projekcija
spinske vrtilne količine pa ima lahko dve vrednosti, ½ in – ½ , odvisno od tega, v katero
smer vzdolţ osi z se poravna magnetni moment, če proton izpostavimo zunanjemu
magnetnemu polju [9].

Slika 1: spin protona

Slika 2: usmerjenost vrtilne količine protona brez in z
izpostavljenostjo zunanjemu magnetnemu polju

Vrtilna količina jedra je definirana kot:
⃗

⃗

(2.1)

kjer je ⃗ spin jedra, od vrtilne količine pa je odvisen magnetni dipolni moment in velja
povezava:
(2.2)
⃗
⃗
kjer je giromagnetno razmerje in je konstanta, ki je odvisna od vrste jedra. Interakcijo
jedra z zunanjim magnetnim poljem opiše Hamiltonov operator [10]:
(2.3)
̂
⃗ ⃗⃗
Za statično magnetno polje

v smeri osi
̂

lahko zapišemo:
(2.4)

Lastne vrednosti Hamiltonovega operatorja se torej razlikujejo le zaradi spina, kar nam
poda energije lastnih stanj:
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(2.5)
Razliko energij dveh sosednjih energijskih stanj opisuje enačba:
(2.6)
Pri vodikovem jedru velja
, zato dobimo dve energijski stanji. Pojav pri katerem
pride do razcepa energijskih stanj zaradi prisotnosti zunanjega magnetnega polja
imenujemo Zeemanov razcep.
Energijsko stanje, pri katerem se jedro orientira paralelno z zunanjim magnetnim
poljem, je energijsko ugodnejše, vendar zaradi medsebojnih interakcij in interakcij z
okolico na zavzamejo vsa jedra tega stanja in jih najdemo tudi v antiparalelnem stanju.
Paralelno stanje jih zavzame le malenkost več kot antiparalelno, ta razlika pa nam omogoča
opazovanje absorpcije elektromagnetnega valovanja v snovi in s tem slikanje z magnetno
resonanco. Razmerje med številom jeder, ki zavzamejo antiparalelno stanje in številom
jeder, ki zavzamejo paralelno stanje je podano z enačbo:
(2.7)

2.2 Povprečno jedro, magnetizacija in jedrska precesija
Pri vzorcih, ki jih slikamo z magnetno resonanco, imamo veliko število jeder, zato
bomo odslej namesto magnetnega dipolnega momenta ⃗, uporabljali magnetni dipolni
moment povprečnega jedra 〈 ⃗〉, ki je pričakovana vrednost ⃗. Jedrska magnetizacija vzorca
predstavlja število jedrskih magnetnih momentov preiskovanega jedra (vodikov) na
prostorsko enoto:
⃗⃗⃗

〈 ⃗〉

∑ ⃗⃗⃗⃗

(2.8)

Na jedro z magnetnim momentom ⃗ v magnetnem polju ⃗⃗ deluje navor ⃗ ⃗⃗ .
Navor pa lahko zapišemo tudi kot spremembo vrtilne količine v času, zato velja enačba:
⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗

(2.9)

Ob upoštevanju enačbe (2.2), dobimo enačbo:
〈 ⃗〉

〈 ⃗〉

⃗⃗⃗⃗⃗

in ob upoštevanju še enačbe (2.8), dobimo izraz magnetizacijo:
⃗⃗⃗
⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
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(2.10)

(2.11)

Če uspemo magnetizacijo odkloniti od smeri zunanjega magnetnega polja, se pojavi
precesija, pri kateri jedra precesirajo okoli osi, ki je vzporedna z zunanjim magnetnim
poljem. Pojav je prikazan na sliki 3.

Slika 3: Precesija jedra v zunanjem magnetnem polju
Frekvenca precesije je podana z enačbo:
(2.12)

kjer je

kot, ki ga opiše vrtilna količina ⃗ v času
𝑧

, kot prikzuje slika 4.
𝑑𝜑
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑑𝛤
𝛤⃗
𝑦

𝑥
Slika 4: Precesija
Kot

lahko opišemo z enačbo:
(2.13)

pri čemer je
projekcija na ravnino .
Če upoštevamo enačbo (2.9) in kot med magnetnim momentom in magnetnim poljem
velja:
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,

(2.14)
Iz enačb (2.12), (2.13) in (2.14) dobimo:
(2.15)
Ob upoštevanju enačbe (2.2) dobimo izraz za frekvenco:
(2.16)
Frekvenca, s katero precesirajo jedra imenujemo Larmorjeva frekvenca [11]:
(2.17)
Z absorpcijo elektromagnetnega valovanja, ki ima energijo fotonov enako energijski
razliki med sosednjima nivojema jeder, pride do prehoda iz niţjega v višje energijsko
stanje. Do teh prehodov pride pri frekvenci elektromagnetnega valovanja, ki je enaka
Larmorjevi frekvenci in velja:
(2.18)
Magnetizacijo je laţje opazovati v vrtečem se koordinatnem sistemu, saj v tem
magnetizacija miruje. To mirovanje v laboratorijskem sistemu vidimo kot precesijo s
Larmorjevo frekvenco. Če vzorcu dovedemo elektromagnetni pulz s frekvenco enako
Larmorjevi, vzbudimo jedra v vzorcu, s tem pa se spremeni tudi magnetizacija, ki je
odvisna od razmerja med številom jeder v v obeh energijskih stanjih. Magnetizacija v
vrtečem se koordinatnem sistemu, ki se vrti z resonančno frekvenco, pod vplivom pulza
precesira okoli osi x’ in je kot, ki ga opiše, odvisen od trajanja (dolţine) pulza tp:
(2.19)

Slika 5: vzorec v zunanjem magnetnem
polju in RF tuljava

Slika 6: zasuk magnetizacije

Glede na trajanje pulza lahko poljubno zasučemo magnetizacijo. V praktični uporabi sta
najbolj razširjena pulza, ki magnetizacijo zasučeta za kot ter π.
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2.3 Relaksacija
Po prenehanju pulza se magnetizacija začne vračati v ravnovesno stanje. S
precesiranjem okoli ⃗⃗⃗⃗⃗ magnetizacija povzroči spreminjaje magnetnega pretoka skozi
sprejemno tuljavo, zaradi česar se v tuljavi inducira napetost, ki predstavlja NMR signal.
Proces vračanja magnetizacije v ravnovesno stanje v smeri zunanjega magnetnega polja
imenujemo jedrska relaksacija.
Pri relaksaciji sta pomembna dva karakteristična časa T1 in T2. T1 relaksacijo
imenujemo tudi longitudinalna relaksacija in predstavlja vračanje longitudinalne
komponente magnetizacije, ki je usmerjena vzdolţ zunanjega magnetnega polja, prosti
ravnovesni legi. Pri T2 oziroma transverzalni relaksaciji pa gre za vračanje komponente
magnetizacije, ki je pravokotna na zunanje magnetno polje in precesira okoli le tega.
Longitudinalno relaksacijo
opisuje enačba:
( )

( )

(

)

(2.20)

V času T1 doseţe longitudinalna magnetizacija pribliţno svoje končne vrednosti.
T1 čas za trdne vzorce je zelo dolg, lahko tudi več ur, pri tekočih in plinastih vzorcih pa je
dolg nekaj sto ms. Pri vodi je T1 okoli 3 s. To vrsto relaksacije imenujemo tudi spinsko
mreţna relaksacija, saj pride do izmenjave energije med jedri in mreţo.
Transverzala relaksacija
je posledica interakcij med jedri, zato jo imenujemo tudi
spinsko spinska relaksacija, opisuje pa jo naslednja enačba:
(2.21)
Ker posamezna jedra med seboj čutijo lastna magnetna polja, pride do razlik v fazi
precesije, zaradi česar se orientacije jeder razlezejo po vsej ravnini , na transverzalno
relaksacijo pa vpliva tudi nehomogenost statičnega magnetnega polja. V času T2 pade
magnetizacija pribliţno na svoje končne vrednosti. Čas transverzale relaksacije je vedno
krajši od časa longitudinalne relaksacije. Za vodo je relaksacijski čas T2 pribliţno 2 s.
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Poglavje 3
Slikanje z magnetno resonanco
Pri slikanju z magnetno resonanco ţelimo dobiti frekvenčni spekter vzorca, s
pomočjo katerega izračunamo sliko. V primeru, ko opazujemo vzorec iz heterogene snovi,
lahko z radiofrekvenčnim pulzom s frekvenco
vzbudimo le jedra z ustreznim
giromagnetnim razmerjem, saj moramo za vzbuditev zadostiti enačbi (2.17). Ponavadi
vzbujamo vodikove atome, saj precejšen del bioloških vzorcev predstavlja voda.
3.1 Slikanje v eni dimenziji
V primeru, ki ga prikazuje slika 7 lahko vidimo, kakšen spekter dobimo, če na
primer valj vode izpostavimo homogenemu magnetnemu polju, ga vzbudimo s pulzom, ter
prejeti signal obdelamo s Fourierjevo transformacijo.
𝑥

𝜔

⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵

𝜔

Slika 7: vzorec (valj vode) v homogenem magnetnem polju in njegov spekter
Ker velja enačba:
(3.1)
dobimo v spektru le eno črto, saj so po celotnem vzorcu jedra z enakim giromagnetnim
razmerjem, prav tako pa je celoten vzorec izpostavljen enakemu magnetnemu polju. Da pa
bo lahko spekter predstavljal sliko vzorca, bi ţeleli, da
predstavlja lokacijo v vzorcu,
amplituda pa gostoto vzbujenih jeder. To pa lahko doseţemo tako, da ţe obstoječemu
homogenemu magnetnemu polju dodamo še gradientno magnetno polje, ki ga označujemo
z ⃗ in velja:
(

)

(

)

⃗

(3.2)

Tako lahko za vsako točko ⃗ zapišemo magnetno polje:
⃗⃗ ( ⃗)

⃗⃗⃗⃗⃗
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⃗ ⃗

(3.3)

Gradientno magnetno polje poskrbi, da vsaka točka v vzorcu čuti drugačno
magnetno polje, zato pa ima tudi drugačno precesijsko frekvenco. Če imamo vklopljen
gradient v smeri x, velja:
(
)
(3.4)
Iz enačbe (3.4) je razvidno, da je povezava med lokacijo v vzorcu in frekvenco linearna.
Na sliki 8 je prikazan vzorec v gradientnem magnetnem polju ter njegov frekvenčni
spekter.
𝑥
𝜔

𝜔

𝛾𝐺𝑥 𝑥
𝜔

𝜔
𝐵

𝐺𝑥 𝑥

𝛾𝐺𝑥 𝑥

𝐵𝑧

Slika 8: vzorec (valj vode) na katerega deluje gradientno magnetno polje in njegov spekter
Frekvenčni spekter signala predstavlja enodimenzionalno sliko vzorca.
3.2 Slikanje v dveh dimenzijah in k-prostor
Lokacijo vzorca v x smeri lahko določimo s pomočjo gradientnega magnetnega
polja, ki povzroči razlikovanje precesijskih frekvenc glede na lokacijo vzdolţ osi ter tako
dobimo enodimenzionalno sliko. Za dvodimenzionalno sliko pa moramo določiti še
razlikovanje glede na lokacijo v smeri. Pri zajemanju signala proste precesije lahko poleg
velikosti signala detektiramo tudi njegovo fazo, kar nam omogoča, da lahko s pomočjo
gradientnega polja
doseţemo, da imajo jedra vzdolţ smeri različno fazo precesije, ki
je definirana po naslednji enačbi:
( )
(3.5)
predstavlja precesijsko frekvenco jeder na določeni lokaciji na y osi, frekvenca
pomnoţena s časom
pa predstavlja zasuk magnetizacije za kot . Ker so frekvence
vzdolţ smeri različne, so različni tudi zasuki magnetizacij, kar opisuje slika 9.
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𝑦

𝑦

Slika 9: jedrska precesija pred (levo) in po (desno) vklopu faznega gradientnega polja za
čas
Dvodimenzionalno sliko vzorca lahko torej izračunamo s pomočjo frekvenčnega in
faznega kodiranja. Pri frekvenčnem kodiranju zajamemo n podatkov v enem poskusu, pri
faznem kodiranju pa potrebujemo n poskusov, ob vsakem pa dobimo le en podatek. Za
ustrezen zajem podatkov pa je potrebno določeno zaporedje vklopov in izklopov
gradientnih polj. Najprej je za čas vklopljen , nato pa se vklopi . Podatki, ki jih pri
tem dobimo vsebujejo informacijo o eni lokaciji na osi y, ter informacije o lokacijah za
celotno os x. Za celotno sliko potrebujemo podatke, ki jih dobimo še pri ostalih amplitudah
gradientnega polja
.
Za izračun slike torej potrebujemo informacijo o gostoti vzbujenih jeder na vseh
lokacijah xy v vzorcu, v ta namen pa uvedemo k-prostor. Signal, ki ga dobimo iz enega
delčka vzorca, zapišemo:
(3.6)
( )
( ⃗) ⃗ ⃗ ⃗
kjer je ⃗ lokacija,

( ⃗) pa gostoto vzbujenih jeder na tej lokaciji. Za celoten vzorec velja:
( )

( )

∫

∫ ( ⃗)

⃗⃗

⃗

(3.7)

Uvedemo novo spremenljivko:
⃗⃗

⃗

(3.8)

in sedaj lahko enačbo (3.7) zapišemo
( ⃗⃗ )

∫ ( ⃗)

⃗⃗ ⃗

⃗

(3.9)

( ( ⃗))

(3.10)

enačba (3.9) pa je enaka tudi Fourierjevi transformaciji:
∫ ( ⃗)

⃗⃗ ⃗

⃗

Do enačbe, ki nam opisuje gostoto vzbujenih jeder pridemo z obratno Fourierjevo
transformacijo:
( ⃗)

( ( ⃗⃗ ))
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(

)

∫ ( ⃗⃗ )

⃗⃗ ⃗

⃗⃗

(3.11)

kjer je d dimenzionalnost prostora. V dveh dimenzijah (d = 2) k-ravnino sestavljata
koordinati
in
. Po tej ravnini se lahko premikamo tako, da pri
konstantnem gradientu spreminjamo čas t – premik po frekvencah, ali pa pri konstantnem
času t spreminjamo gradient – premik po fazah. Da pridemo preko celotne k-ravnine za
koordinato
uporabljamo prvi način in ga ponavljamo pri različnih vrednostih
z
uporabo drugega načina.
3.3 Spinski odmev
Spinski odmev je pojav, ki se pogosto uporablja pri številnih metodah slikanja z
magnetno resonanco. Takoj po vzbuditvenem pulzu za
ima vsa magnetizacija vzbujenih
jeder isto fazo precesije, vsa jedra so usmerjena v smeri osi y'. Zaradi nehomogenosti
statičnega magnetnega polja B0, se precesijske frekvence jeder rahlo razlikujejo, zato se
jedra po času
razporedijo po ravnini
, izgubijo fazno koherenco. Če ob času
izvedemo pulz, ki magnetizacijo zasuče za , se bo spremenil predznak v času
pridobljene faze. Tako bodo imela hitra jedra sedaj negativno fazo in počasna pozitivno. Po
pulzu se bodo faze precesije jeder zopet začele zbirati, saj bodo počasna jedra izgubljala
po pulzu pridobljeno fazo, hitra jedra pa bodo pridobivala po pulzu izgubljeno fazo.
Tako bodo po času po pulzu zopet vsa jedra imela enako fazo precesije, kar se bo
zaznalo kot močan dvig (odmev) signala precesije jeder. Potek spinskega odmeva je
prikazan na sliki 10.
𝑧

𝑧
𝑦′

𝑧
𝑦′

𝑥′

𝑦′

𝑥′
𝜋

𝑧

𝑦′

𝑦′

𝑥′

𝑥′

𝜏

𝑧

𝜋

𝑥′
𝜏

Slika 10: Spinski odmev
Na sliki 11 je prikazano zaporedje za spinski odmev, slika 12 pa prikazuje ustrezen pomik
v k-prostoru za to zaporedje. Signal vzorčimo med točkama 2 in 4.
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Slika 11: Zaporedje za spinski odmev

Slika 12: Pomik v kprostoru

3.4 Slikanje z metodo označevanja
Eksperiment, pri katerem opazujemo konvekcijo s slikanjem z magnetno resonanco
zahteva slikanje stanja ob različnih časih. Pri konvekciji se dviga voda nad upornikom, ki
ga segrevamo. Konvekcijo vode lahko spremljamo z zaporedjem pri katerem z RF pulzi
najprej označimo nekatera jedra v vodnem vzorcu, nato počakamo krajši čas, na koncu pa
detektiramo v tem času nastale premike označenih vodnih jeder s hitro metodo MR
slikanja.
Za izvedbo eksperimenta je bila uporabljena metoda označevanja. Pri tej metodi
jedra, ki jih vzbudimo z več kratkimi pulzi, tvorijo mreţo preko vodnega vzorca. Če v
vzorcu ne bi prišlo do premikanja, bi izmerjena slika pokazala enako mreţo označenih
jeder, kot je bila označena neposredno po zaporedju DANTE, če pa je v tem času prišlo do
premikanja mreţe, bo izmerjena slikana pokazala njeno deformacijo (slika 13).

Slika 13: mreţa v primeru, ko se tekočina v vzorcu ne premika (levo) in v primeru
premikanja tekočine (desno)
Zaporedje, ki je potrebno, da dobimo mreţo, je sestavljeno iz n kratkih pulzov, ki
magnetizacijo obrnejo za kot okoli , torej okoli osi ′ v vrtečem se koordinatnem
sistemu. Med temi pulzi je časovni presledek, ki traja čas , v tem času pa pride do
precesije jeder okoli , torej okoli osi . V času je vklopljeno tudi gradientno magnetno
polje, ki povzroči, da so precesije jeder različne glede na lokacijo vzdolţ smeri
vklopljenega gradienta. Kot je prikazano na sliki 14, se pri jedrih, ki se v času obrnejo za
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kot mnogokratnik
okoli , kot zasuka okoli
konstruktivno sešteva in njihova
magnetizacija se po n pulzih obrne za kot , torej v smer
. Pri jedrih, ki pa se v času
okoli
obrnejo za drugačne kote, se kot zasuka destruktivno sešteva, kar pomeni, da ta
jedra ohranijo longitudinalno magnetizacijo v smeri , kar prikazuje slika 15.
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𝑧
𝑦′

𝑦′
𝑥′

𝑥′

1. RF pulz

𝑧
…
..

𝑦′

𝑥′

𝑦′
𝑥′

2. RF pulz

Slika 14: konstruktivno seštevanje zasuka magnetizacije
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𝑧

𝑧

𝑧
𝑦′

𝑦′
𝑥′

…
..

𝑦′ ali
𝑥′

𝑦′

𝑥′

2. RF pulz

Slika 15: destruktivno seštevanje zasuka magnetizacije
Kot je razvidno iz slike 15, je po n pulzih magnetizacija lahko poravnana vzdolţ osi
, ali pa je zamaknjena za majhen kot primerljiv s . Pri velikih n je ta kot zelo majhen.
Po izvedenem zaporedju DANTE za označevanje jeder počakamo čas
. Po tem
času ţelimo doseči stanje v katerem izgine vsa transverzalna magnetizacija in je
longitudinalna magnetizacija v delih vzorca, kjer se je magnetizacija konstruktivno
seštevala in je imela po končanem pulznem zaporedju DANTE smer
, sedaj vrednost
enko nič. Za zadostitev tem zahtevam moramo poznati
vzorca,
pa lahko izračunamo
s pomočjo enačbe (2.20), kjer je
( ) kar
, za pa vzamemo
in pridemo do
ugotovitve, da je
enak:
(3.12)
Intervalu
sledi pulz , ki vzbudi vsa jedra v delih vzorca, kjer je bil učinek
zaporedja DANTE destruktiven, jedra iz področij konstruktivnega učinka zaporedja
DANTE pa pusti nevzbujena, saj so v ničelni vrednosti longitudinalne magnetizacije. S
takim zaporedjem dobimo pasove vzbujenih jeder prekinjene s črtami nevzbujenih jeder.
Pri tem so pasovi in črte pravokotne na vklopljen gradient pri zaporedju DANTE. Da
dobimo mreţast vzorec mora prvemu zaporedju DANTE slediti še eno s smerjo gradienta v
pravokotni smeri na prejšnjega.
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Vzbuditvenemu pulzu sledi zaporedje za zajem slike. V ta namen sem uporabila
hitro metodo MR slikanja, temelječo na zaporedju RARE (Rapid Acquisition with
Relaxation Enhancement), ki omogoča zajem celotnega slikovnega signala po le eni
vzbuditvi signala [12]. Zaporedje RARE je sestavljeno iz pulza , ki mu sledi več
zaporednih pulzov in s tem tudi več zaporednih spinskih odmevov. Število teh določa
koliko vrstic slike bomo lahko zajeli po eni vzbuditvi signala. Pri vsakem naslednjem
odmevu uporabimo drugačno fazno kodiranje in tako lahko zajamemo signal iz različnih
vrstic slike. Če je odmevov toliko, kot je v sliki vrstic lahko s tem zaporedjem zajamemo
signal vseh vrstic k-prostora in s tem dobimo vso potrebno informacijo za izračun celotne
slike. Tako zaporedje, ki se imenuje »single shot RARE« je precej hitrejše kot večina
ostalih metod, kjer je potrebno zaporedje ponavljati za vsako vrstico posebej. Za uporabo
zaporedja »single shot RARE« potrebujemo vzorec z dovolj dolgim , da med slikanjem
ne pride do prevelike izgube signala na račun
relaksacije. Celotno zaporedje za metodo
slikanja z označevanjem je prikazano na sliki 16.

DANTE

5x

5x

RARE
𝑇𝐼

𝜋

𝜋

128x

𝑡
Slika 16: Pulzno zaporedje
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3.5 Oprema za slikanje z magnetno resonanco
Med opremo, ki sem jo potrebovala, spada magnet s pripadajočimi tuljavami.
Naloga magneta je, da ustvari čimbolj homogeno statično magnetno polje [13]. Uporabila
sem 100
magnet, ki ustvari magnetno polje z gostoto 2.35 . Da je magnet
superprevoden, ga je potrebno hladiti z tekočim helijem, za izolacijo pa se uporablja še
tekoči dušik.
Za homogenizacijo polja se uporabljajo še dodatne tuljave, saj magnetno polje
magneta ni dovolj homogeno. Na homogenost vpliva tudi vsak vzorec drugače.
Gradientne tuljave sluţijo temu, da ustvarijo gradientno magnetno polje, ki ga nujno
potrebujemo za slikanje. Uporabljajo se tri gradientne tuljave, ki ustvarijo magnetno polje
vzdolţ zunanjega magnetnega polja. Gradientno polje lahko narašča v smeri , ali .
Jakost gradientnih polj pri mojem eksperimentu je bila reda
.
RF sonda je tuljava, ki oddaja pulze in sprejema signal. Tu gre v bistvu za nihajni
krog uglašen s frekvenco jeder. Ker so lastne frekvence nihajnega kroga zelo visoke,
navadna solenoidna tuljava ni primerna, saj ima previsoko induktivnost, zato se uporabljajo
sedlaste in površinske tuljave ter resonatorji v obliki ptičje kletke.
Računalnik je potreben za upravljanje z elektronsko opremo, za izvajanje pulzov,
zajem signala in obdelavo slik.
RF oscilator generira štiri stabilne RF signale frekvence
. Ti signali imajo fazno
zakasnitev
. To so referenčni signali [ ] [ ] [ ] [ ] in se uporabljajo pri
generiranju RF pulzov ter pr fazni detekciji signala.
Generator oblik signalov je digitalno-analogni pretvornik, ki generira obliko
ovojnice za oblikovanje RF pulzov.
RF oddajnik je namenjen ojačenju RF pulzov iz modulatorja, gradientno
ojačevalnik pa ojačuje obliko gradientnega pulza. Vsaka gradientna tuljava ima svoj
gradientni ojačevalnik.
Sprejemni del opreme sestavljajo predojačevalnik, pasovni filter in fazni detektor.
Slika 17 prikazuje pribliţno razporeditev opreme in povezave med posameznimi deli.
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MAGNET
GRADIENTNE TULJAVE
RF TULJAVA

RF OSCILATOR
RF ODDAJNIK

PULZNI
GENERATOR

VZOREC
RF TULJAVA
GRADIENTNE TULJAVE
MAGNET

RF DETEKTOR

RAČUNALNIK

GRADIENTNI
OJAČEVALNIK

ZAŠČITNA KLETKA
Slika 17: Skica opreme za slikanje z magnetno resonanco
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Poglavje 4
Konvekcija
Konvekcija je eden od treh načinov prenosa toplote, ki jih poznamo. Toplota se
lahko prenaša s prevajanjem iz molekule na molekulo, ki je praktično edini način v trdnih
telesih [14], s konvekcijo, v katero je vključen prestop in transfer toplote, kar pride v poštev
pri tekočinah, ter s sevanjem v obliki absorpcije elektromagnetnega valovanja.
Pri konvekciji gre za pojav, pri katerem se toplota iz trdne površine prenese na
tekočino (kapljevino ali plin), v tekočini pa pride do gibanja toplejšega dela tekočine
navzgor, ki ga nadomesti hladnejša tekočina.
4.1 Zakon o ohranitvi mase
Zakon o ohranitvi mase pri tekočinah je opisan s kontinuitetno enačbo. Pravi, da je
sprememba mase v zaključenem prostorninskem elementu v času t enaka razliki med
masnim tokov, ki vstopa v prostorninski element in masnim tokom, ki iz njega izstopa [15].
𝑚𝑦 ′

𝑚𝑧 ′

𝑚𝑥

𝑚𝑥′
𝑦

𝑚𝑧

𝑧
𝑥

𝑚𝑦

Slika 18: Masni pretok skozi prostorninski element
Za masni pretok velja:
(
kjer je

gostota snovi,

pa prostorninski element.
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)

(4.1)

Masni tok v smeri x ob vstopu je enak:
(4.2)
kjer je
hitrost v smeri x.
Za masni tok ob izstopu pa velja:
(
Podobni enačbi veljata tudi za smeri
Razlika pretoka v smeri je:

)

(4.3)

in .

(4.4)
Z upoštevanjem enačbe (4.1) velja:
(4.5)
Za nestisljive tekočine, za katere velja

, dobimo enačbo:
(4.6)

oziroma drugače zapisano:
⃗

(4.7)

4.2 Enačba gibanja
V gibalni enačbi upoštevamo sile, ki nastopajo v prostorninskem elementu
V posameznih smereh dobimo:

.

(4.8)

kjer je g gravitacijski pospešek. Enačbo (4.8) lahkozapišemo tudi:
(4.9)
kjer velja

.
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Zaradi viskoznosti
sil dobimo enačbo:

v tekočinah nastopajo tudi striţne sile. Z upoštevanjem striţnih
(4.10)

4.3 Energetska enačba
Energetska enačba opisuje prenos toplote pri tekočinah:
(4.11)
kjer je λ toplotna prevodnost, pa specifična toplota.
4.4 Laminarnost in turbulenca
Pri pretakanju tekočina sta moţna dva načina, laminarni in tubulentni tok.
Laminarni tok je urejen, tokovnice pa so vzporedne, medtem ko je turbulentni tok neurejen.
Mejo med obema načinoma določa Raynoldsovo število:
(4.12)
kjer je d premer cevi. Vrednost pod katero je tok laminaren je Re = 2320. Laminaren tok se
lahko pojavi tudi nad to vrednostjo, vendar ga vsaka najmanjša motnja lahko takoj sprevrţe
v turbulentnega.
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Poglavje 5
Metode
5.1 Analitični model konvekcije
Analitični izračun z enačbami, opisanimi v poglavju 4, bi bil zelo zahteven in
preobseţen za zaključno nalogo, zato sem naredila poenostavljen izračun. Vzela sem
kapljico segrete vode, ki ima obliko krogle s polmerom . Na to kapljico deluje navzdol
gravitacijska sila in sila vzgona navzgor, kot je prikazano na sliki 19.
𝐹𝑣
𝑟
𝐹𝑔
Slika 19: Kapljica segrete vode
Na kapljico pri njenem gibanju deluje tudi sila upora
tekočine ob kapljici laminaren, enaka:

, ki je ob predpostavki, da je tok
(5.1)

Predpostavila sem, da se kapljica giblje z enakomerno hitrostjo, zato velja enačba:
( ( )

kjer je

prostornina kapljice,

( ))

temperatura okoliške vode in

Če upoštevamo temperaturni koeficient prostorninskega raztezka
prostornino:

(5.2)

temperatura kapljice.
, dobimo enačbo za

(

)

(5.3)

(

)

(5.4)

iz katere dobimo enačbo za gostoto:
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Z razvojem dobimo enačbo:
( )
kjer je

( )

(

)

(5.5)

. Ob upoštevanju enačb (5.1), (5.3), (5.4) in (5.5), lahko enačbo

(5.2) zapišemo:
(5.6)
iz katere lahko izrazimo

:
(5.7)

Na uporniku se troši moč:
(5.8)
in v obliki toplote prehaja na kapljico vode z maso
pretok
lahko zapišemo tudi drugače:

in

specifično toploto vode. Masni

(5.9)
Če upoštevamo, da kapljica z polmerom v času
nadomesti naslednja kapljica, velja enačba:

s hitrostjo

prepotuje pot

, da jo
(5.10)

Enačbo (5.9) lahko zapišemo takole:
(5.11)
Pri čemer predpostavimo, da velja pribliţek
.
Izraz za masni pretok uporabimo tudi v enačbi (5.8):
(5.12)
Iz enačbe (5.12) lahko izpostavimo

in dobimo enačbo:
(5.13)

Iz enačb (5.7) in (5.13) lahko dobimo izraz za oceno hitrosti kapljice pri konvekciji:
(5.14)
√
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.

(5.15)

Zanimivo je, da v tem rezultatu hitrost hitrost dviganja kapljice ni odvisna od njene
velikosti, ampak le od moči grelca, koeficienta temperaturnega raztezka, specifične toplote
in viskoznosti tekočine.
5.2 Oprema in pripomočki
Za izvedbo eksperimenta sem uporabila opremo, ki je na razpolago v Laboratoriju
za slikanje z magnetno resonanco in si pripravila nekatere pripomočke.
Proces konvekcije sem povzročila z upornikom, potopljenim v valj z vodo, katerega
sem segrevala s pomočjo toka. S pulznim zaporedjem, ki je opisan v poglavju 3.4, sem
dobila slike ob različnih časih po vklopu grelca, iz katerih so razvidni tokovi vode.
Iz slik sem ţelela razbrati hitrost, s katero se delček segrete vode dviga in jo
primerjati z analitično izračunano hitrostjo.
Vzorec za eksperiment je bil sestavljen iz steklenega valja z notranjim premerom
in dolţine
, gumijastega pokrovčka, upornika z upornostjo
, izvora
napetosti ter kablov. Skica vzorca je prikazana na sliki 20.
Valj je bil napolnjen z vodo. Upornik je bil nameščen na dno valja. Ţici, ki vodita iz
upornika sta bili speljani skozi gumijast pokrovček, od tam dalje pa na izvor napetosti.
Izvor napetosti je bil nameščen znotraj bakrene kletke, vendar oddaljen od magneta. Izvor
napetosti deluje v območju med 0 in 15 . Meritve sem izvedla pri 3 , 5 , 10 in 15 ,
kar pomeni, da je bila toplotna moč upornika
,
,
in
. Siganl je zajet
ob časih
,
,
,
,
,
,
,
,
,
po začetku segrevanja
upornika.

Slika 20: Skica vzorca
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Poglavje 6
Rezultati
6.1 Rezultati meritev
V nadaljevanju sledijo slike, ki prikazujejo vzorec s časovnim razmikom 5 s. Na
vsaki sliki je prikazan potek vzpostavitve stacionarnega konvekcijskega toka po vklopu
grelca.
Na slikah 21, 22, 23 in 24 je prečni prerez vzorca pri različnih toplotnih močeh na
uporniku.

Slika 21: Slika vzorca prečni prerez - moč

Slika 22: Slika vzorca prečni prerez - moč
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Slika 23: Slika vzorca prečni prerez - moč

Slika 24: Slika vzorca prečni prerez - moč
Na slikah 25, 26, 27 in 28 je vzdolţni vertikalni prerez vzorca pri različnih toplotnih
močeh na uporniku.
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Slika 25: Slika vzorca vzdolţni vertikalni prerez - moč 0,1 W

Slika 26: Slika vzorca vzdolţni vertikalni prerez - moč 0,3 W

Slika 27: Slika vzorca vzdolţni vertikalni prerez - moč 1,2 W
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Slika 28: Slika vzorca vzdolţni vertikalni prerez - moč 2,7 W
Na slikah 29, 30, 31 in 32 je vzdolţni horizontalni prerez vzorca pri različnih toplotnih
močeh na uporniku.

Slika 29: Slika vzorca vzdolţni horizontalni prerez – moč

Slika 30: Slika vzorca vzdolţni horizontalni prerez – moč
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Slika 31: Slika vzorca vzdolţni horizontali prerez - moč 1,2 W

Slika 32: Slika vzorca vzdolţni horizontalni prerez - moč 2,7 W
6.2 Rezultati analitičnega izračuna
Primerjala sem rezultate, dobljene z analitičnim izračunom in rezultate meritev. Pri
analitičnem izračunu sem upoštevala, da je gravitacijski pospešek
, specifična
, viskoznost okoliške vode (pri sobni temperaturi)

toplota vode

in temperaturni koeficient prostorninskega raztezka
. Temperaturni
koeficient se nanaša na kaljico vode in je nekoliko odvisen od njene temperature.
Predpostavljam, da gre za šibko odvisnost v območju sobnih temperatur. Za moči, ki sem
jih uporabila tudi pri meritvah, sem dobila rezultate, ki so predstavljeni v tabeli 1.
Tabela 1: Rezultati analitičnega izračuna
[ ]
*

+

0,1

0,3

1,2

2,7

2,85

4,75

9,5

14,25
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Rezultate meritev sem razbrala iz slik, ki sem jih dobila s slikanjem z magnetno
resonanco. Slikala sem prerez vseh treh ravnin po sredini. Pri odčitavanju hitrosti iz slik
nam horizontalni vzdolţni prerez ne pove veliko, lahko pa vidimo, da pri večjih vrednostih
moči pride do vrtinčenja tudi v tej ravnini.
Iz slik sem odčitala premik mreţnih črt, ki se je zgodil med metodo DANTE in
zajemom signala. Za odčitavanje premika črt sem izbrala sliko na kateri je bil po mojem
mnenju vzpostavljen stacionarni konvekcijski tok.
Ţelela sem odčitati hitrost najhitrejše kapljice, torej tisti del slike, kjer se
horizontalne mreţne črte najbolj deformirajo. Ugotovila sem, da je bila največja hitrost
vode pri majhni moči nad upornikom, pri večjih močeh pa so se glede na slike, bolj kot
upornik, segrevale ţice, ki vodijo do njega. Zato sem za odčitavanje hitrosti uporabila slike
z vzdolţnim vertikalnim prerezom, saj tiste s prečnim prerezom ne vsebujejo informacije,
ki sem jo ţelela. Za analizo slik sem uporabila program ImageJ (NIH, Bethesda MD,
ZDA). V tabeli 2 so predstavljeni rezultati meritev.
Tabela 2: Rezultati meritev
[ ]
*

+

0,1

0,3

1,2

2,7

0,2

1,2

3,4

3,4

V grafu na sliki 33 je primerjava med analitično dobljenimi rezultati in meritvami.
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4
2
0
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P [W]

Slika 33: Primerjava rezultatov
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Poglavje 7
Diskusija
Kot je razvidno iz grafa na sliki 33, se rezultati analitičnega modela in
eksperimentalnih meritev ne ujemajo. Na te razlike je po mojem mnenju vplivalo več
dejavnikov, ki jih pri analitičnem izračunu nisem upoštevala.
Predpostavila sem, da se kapljica giblje z enakomerno hitrostjo, na podlagi te
predpostavke pa je bila zasnovana enačba (5.2). V primeru, da je bila moja predpostavka
napačna, bi moral v tej enačbi nastopati še en člen, ki opisuje pospešeno gibanje in bi bile
vse nadaljnje enačbe drugačne.
Pri analitičnem modelu sem predpostavila tudi, da ima voda okoli kapljice sobno
temperaturo, kapljica pa neko višjo temperaturo, vendar menim, da med njima ni ostrega
temperaturnega prehoda, vendar obstaja nek zvezni temperaturni profil. Vrednost
viskoznosti, ki sem jo uporabila se je nanašala na vodo v okolici kapljice pri temperaturi
, vendar se ta ţe pri
zmanjša na 80% vrednosti, ki sem jo uporabila pri izračunu.
V tem primeru bi bil rezultat analitičnega izračuna nekoliko višji in s tem večja razlika v
primerjavi z eksperimentalno dobljenim rezultatom.
Iz rezultatov meritev je razvidno, da je toplota na vodo prehajala na različnih
lokacijah. Pri meritvi z najniţjo močjo je bilo to na uporniku, pri ostalih močeh pa na ţicah,
iz česar sklepam, da toplota ni prehajala na vodo le v eni točki, medtem ko sem rezultate iz
meritev razbirala le na eni lokaciji - tam, kjer je bila voda najhitrejša. Če bi to ţelela
upoštevati v analitičnem izračunu, bi morala računati z manjšo močjo, kar pa bi zmanjšalo
razlike med izmerjenimi in analitično dobljenimi rezultati.
Konvekcijo bi se dalo precej natančno simulirati tudi z metodami CFD (computer
fluid dynamics), vendar je potrebna draga programska oprema in veliko znanja za njeno
uporabo.
Podoben eksperiment, kot je opisan v nalogi, je bil ţe izveden in je opisan v
literaturi [16], eksperimenta pa se razlikujeta v ločljivosti. Matrika slike pri eksperimentu v
omenjeni literaturi je
, pri eksperimetnu v tej nalogi pa
. Spremljanje konvekcije s
slikanjem z magnetno resonančno metodo označevanja je omenjeno tudi v literaturi [17].
Metoda označevanja DANTE je uporabna pri nekaterih meritvah, kjer so potrebne
meritve karakterističnega časa
le na določenih lokacijah v vzorcu [18], kadar gre za
nehomogene vzorce.
V medicinski diagnostiki se ta metoda označevanja uporablja pri slikanju gibanja
srca po infarktu, ko je potrebno preveriti, če je katera od srčnih sten postala toga in se ne
premika pravilno. Prednost slikanja z magnetno resonančnimi metodami označevanja je v
tem, da so neinvazivne in nimajo tveganja za izpostavljenost škodljivemu sevanju [19].
Prednost metode DANTE pa je fleksibilnost v mreţnih razmikih in visoka resolucija [20].
Slika 34 prikazuje gibanje pasjega srca.
S pomočjo metode DANTE je moţno tudi ocenjevanje lokalnih mehanskih lastnosti
pljuč, saj metoda pomaga pri boljšem razumevanju dihanja ter zagotavlja način ocenjevanja
napak v pljučih [21]. Slikanje pljuč z metodo označevanja DANTE je prikazano na sliki 35.
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Slika 34: Gibanje človeškega srca [22]

Slika 35: Slikanje pljuč z metodo označevanja DANTE
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Poglavje 8
Zaključek
V zaključni nalogi je razloţeno, kako lahko s slikanjem z magnetno resonanco
opazujemo konvekcijo, še posebej pri majhnih toplotnih močeh, ko je gibanje tekočine še
laminarno. Pri večjih toplotnih močeh je hitrost tekočine večja, pojavi pa se tudi turbulenca,
kar nam zabriše jasne meje na slikah med mreţnimi črtami. Iz slik je tudi razvidno, da se
gibanje tekočine po določenem času po vklopa grelca ustali in preide v stacionarno stanje.
Analitični izračun nam je pokazal, da velja med hitrostjo gibanja kapljice vode in
močjo korenska odvisnost, ki jo je potrdil tudi naš eksperiment. Pokazalo se je tudi, da višja
vrednost temperaturnega koeficienta prostorninskega raztezka hitrost kapljice povečuje,
višja vrednost specifične toplote in viskoznosti pa jo zmanjšuje.
Rezultati meritev se z analitičnimi pri majhnih močeh dokaj dobro ujemajo, do
večje razlike pa pride pri večjih močeh, so pa še vedno v istem velikostnem razredu.
Manjše razlike v rezultatih sem pričakovala, saj analitični izračun ni narejen z običajnimi
enačbami, s katerimi opisujemo konvekcijo, ampak na preprostejši način, ki pa vseeno
zajema vse bistvene dejavnike, ki vplivajo na konvekcijo. Izvedla sem meritve pri štirih
različnih močeh, kar ne da ravno veliko podatkov, s katerimi bi lahko opisali obliko
funkcije, ki opisuje odvisnost hitrosti od moči, vendar bi vseeno lahko rekli, da se ti štirje
podatki kar dobro ujemajo s korensko odvisnostjo, kakršno smo dobili tudi z analitičnim
izračunom.
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